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مجزرة جديدة للعدو.. تسعة شهداء 
وعرشات المصابني في نابلس

ية  أنامل فنية ترسم لوحات أثر
لألنوار المحمدية

، بعدم التعرض لحيوانات المنطقة. يشارك  ن ن الناس من الصيادين والسكان المحلي�ي ي ن�ش الوعي ب�ي
ي مدينة بستان الحدودية بمحافظة خوزستان لحماية البيئة وتقوم بجوالت دائمة للمساعدة �ن

تنشط مجموعة تطوعية �ن
ي الحفاظ عىل مستنقع هور العظیم، غابة النبعة ومنطقة ام الدبس الرملية باالضافة اىل محمیة غزال ريم مشداخ.

ي هذه المجموعة �ن
أك�ث من 100 متطوع �ن

مجموعة تطوعية تنشط في حماية البيئة في هور العظيم 
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ّمة واحدة
ُ

ايران والعراق..أ

اول الكالم

يـــــــــــزور وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ن أم�ي  اإلسالمية اإليرانية السيد حس�ي
ي زيـــارة رسمية 

عبداللهيان، الــعــراق �ن
ي هذا 

ن �ن الت�ق خاللها كبار المسؤول�ي
الـــبـــلـــد الـــجـــار،تـــاكـــيـــدا عــــىل الـــعـــالقـــات 

ي تربط البلدين. المزدهرة ال�ق
فـــمـــن هــــــذا الــــجــــانــــب، الـــجـــمـــيـــع يــؤيــد 
ن  ن الـــشـــعـــبـــ�ي ــــ�ي ــ مـــــدى عـــمـــق الـــعـــالقـــة بـ
ي ايــــــــــران والــــــعــــــراق، 

ن �ن والــــحــــكــــومــــتــــ�ي
ولكن الزيارة هذه المرة تحمل قضايا 
مهمة والــجــمــيــع كـــان يتكهن بـــأن هــذا 
ي 

الــمــلــف او ذاك ســيــكــون مــطــروحــا �ن
ن  المباحثات الثنائية بــ�ي
ي وعــىل  الــبــلــديــن، ولــكــنــ�ن

ي لـــلـــزيـــارة عــــن قــــرب،  ــبــــ�ق اســــــاس مــــواكــ
: تأكد ىلي التاىلي

الصفحـ� 22
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3

الدبلوماسية اإلقليمية لتنمية 

التعاون المرصفي والمالحي

ع وترية التقارب  تسار

ي ــ الرتكي السور

، قال أن هزيمة كل المعتدين آتية ال محال، وأن محور المقاومة منترص أمام من هم أوهن من بيت العنكبوت. رسم عىل خريطته كل مشاهد اإلنتصارات، من لبنان اىل سوريا، 
قبل استشهاده رسم مشهد اإلنتصار وم�ض

ي منّا، بل هو من كل هؤالء،...
ض والمعتدين… سليما�ض ي�ي ض فإيران، اىل كل بقعة طالتها وتطالها يد التكف�ي اىل العراق وفلسط�ي

القائد قاسم سليماني أسقط القناع عن وجوه أعداء الشعوب
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الصفحـ� 2

كات الصهاينة لمقّدساتهم؟ حد المسلمون لوقف إنتها
ّ
هل يت

ح آلية قانونية.. ایران تقرت

11

ية االسالمية تجسد 2 مبادئ الديننفوذ الشعب و تطبيق الجمهور

 مع جرائم قسد استمرار العدوان الصهيوني 
ً

تزامنا
يكية األمر
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شخصية العام وكل عام الشهيد الكبري سليماني.. 

مهم في معلوالللشهيد سليماني دور لوجستي 

وفكره االسرتاتيجيأيقونة حّبه وصدقه وصية الشهيد سليماني الدكتور طراد حمادة للوفاق:
ملحق خاص

الصفحـ� 6
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وط  فضائح آل سعود.. رش
بن سلمان للتطبيع العلني

منجزات واعدة لحركة 
المقاطعة لعام 2022

ز على الجانب الدولي لمـهرجان عمار الشعبي لألفالم 
ّ
سرنك
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الصفحـ� 2

ن 
ّ

الشهيد سليماني مك
المقـاومة في المنطقـة

 عظيم إلدراك أهمية منجزاته
ٌ

إشادة السيد نرص هللا بالشهيد فصل

ى الشهيد يجب توظيف جميع الفنون إلبقاء ذكر

فصائل المقاومة تعترب نفسها أجنحة اإلسالم

 بإخالصه:
ً
قائد الثورة ُمشيدا

ي عتبة أحمد 
ي الثالث ع�ش �ف ي لألفالم الذي نحن عىل أعتاب إقامته، وسيعقد حفل افتتاح مهرجان عمار الشع�ب ة، منها مهرجان عمار الشع�ب  ُتقام مهرجانات كث�ي

ً
ي ايران أيضا

، و�ف ي تجذب الكث�ي الفن السابع أو السينما من الفنون ال�ت
... ي

ي وشهداء األمن �ف  لذكرى شهداء حادث شاهجراغ اإلرها�ب
ً
بن موىس الكاظم )ع( الملقب بـ"شاهجراغ تخليدا

يمكنكم متابعتنا في مواقع التواصل االجتماعي التالية

بـدء نشـــاط موقـع 
الوفــاق بحلـــة جـديـدة

السنة السادســة والعرشون  العــدد 7187  الخميــس  2 شــعبان 1444  23 فربایــر 2023  12  صفحــة  ایــران:  40000  ریــال  لبنــان:  1000  لــرة  ســوریا : 5  لــرات

مختار حداد
رئيس التحرير 

: مختار حداد     تصویر

عالقات ال يمكن تعكري صفوها

أمريعبداللهيان: نرحب بعودة العالقات مع السعودية ومرص 

 فؤاد حسني: إتخذنا إجراءات لحماية الحدود مع إيران

على خلفية زیارة وزیر الخارجية إلى بغداد ولقائه كبار المسؤولني العراقيني


